
 

 Е – зона 
 

/Зона за е-информиране и 
консултиране/ 

  

 

Уважаеми клиенти, 

В Е-зоната ще намерите информационни и помощни материали, в това число с 

информация за линкове към основни и актуални раздели и рубрики на сайта на Агенция по 

заетостта, е-борса, други сайтове и електронни източници на информация или електронни 

услуги. Служител на Дирекция „Бюро по труда” ще Ви окаже съдействие и ще Ви консултира 

по различни теми. 

 

На Вас търсещи работа лица ще окажем съдействие как да търсите и намирате 

информация за: 

- Рубрики на сайта на Агенция по заетостта, които могат да Ви бъдат полезни; 

- Информация за права и задължения на търсещото работа лице;  

- Информация за свободни работни места в България на сайта на Агенцията по 

заетостта; 

- Информация за свободни работни места в мрежата EURES;  

- Условия за работа в чужбина;  

- Списък на предприятията, които осигуряват временна работа;  

- Списък на фирми посредници, получили разрешение да предоставят 

посреднически услуги;  

- Обучения за възрастни, в това число в Държавно предприятие „Българо-

Германски Център за Професионално Обучение”; 

- Търсене на работа в други електронни сайтове;  

- Изготвяне на СV (автобиография) и/или мотивационно писмо;  

- Изпращане на документи за кандидатстване за работа;  

- Попълване на електронна анкета;  

- Попълване на въпросник за работа; 

- Създаване и работа с лична електронна поща;  

- Ползване на услуги чрез е-трудова борса. 

 

 

http://www.sgau.ru/fakultety/fakultet-veterinarnoi-mediciny-pishchevyx-i-biotex/kontaktnaya-informaciya
http://finance-gramota.ru/%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC-%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB/


 

На Вас Работодатели  ще окажем съдействие за: 

- Рубрики на сайта на Агенцията по заетостта, които могат да Ви 

бъдат полезни; 

- Подаване на заявка за Свободно Работно Място по електронен път;  

- Информация за права и задължения на работодателите;  

- Търсене на профили на търсещи работа лица;  

- Възможности за ползване на финансови стимули за обучение 

и/или заетост;  

- Ред и начин на кандидатстване за преференции; 

- Изготвяне и подаване на документи за кандидатстване;  

- Попълване на електронна анкета; 

- Ползване на е-трудова борса. 

 

 

 

 

        

https://www.google.bg/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fpngimage.net%2F%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-png-8%2F&psig=AOvVaw16y7jPYU1ilQqhf-XntEi3&ust=1581141324820000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCW28rgvucCFQAAAAAdAAAAABAY

